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I
nne wa¿ne zalety pokryæ bitumicz-

nych to niewielki ciê¿ar, niska cena

i ³atwoœæ uk³adania. Tak¿e wygl¹d,

dawniej raczej niezbyt zachêcaj¹cy,

obecnie mo¿na zaliczyæ raczej do plu-

sów ni¿ minusów, bo dotyczy to zw³asz-

cza coraz ³adniejszych gontów bitu-

micznych.

SZCZELNA PROSTOTA
Papa przeznaczona na dach zbudowana jest

z trzech warstw. Najwa¿niejsz¹ z nich jest

warstwa noœna, czyli osnowa z welonu

szklanego, w³ókniny poliestrowej, folii albo

tektury. Od rodzaju i gruboœci osnowy zale-

¿y, jak bardzo papa jest elastyczna i odporna

na rozci¹ganie. Mocne osnowy maj¹ grama-

turê w granicach 200-250 g/m2. To w³aœnie

osnowa nas¹czona jest mas¹ bitumiczn¹.

Warstwa wierzchnia to posypka z talku,

piasku lub ³upków w ró¿nych kolorach. Jej

zadaniem jest ochrona papy przed nagrze-

waniem, promieniami UVB i uszkodzenia-

mi mechanicznymi. Warstwa spodnia, czy-

li folia antyadhezyjna chroni zrolowan¹ pa-

pê przed sklejaniem siê.

Na pokrycia dachowe nie stosuje siê pap

tradycyjnych z osnow¹ z tektury. Zast¹pi³y

je papy termozgrzewalne z osnow¹, np.

z welonu szklanego lub w³ókniny poliestro-

wej. Maj¹ znacznie lepsze parametry tech-

niczne ni¿ papy tradycyjne, s¹ te¿ ³atwiejsze

R A P O R T POKRYCIA DACHOWE

PAPY, GONTY BITUMICZNE I P£YTY FALISTE

Lekkie, szczelne...
bitumiczne

fot. TTEGOLA PPOLONIA

Co ³¹czy papy, bitumicz-

ne gonty i p³yty faliste? 

U¿ycie do ich produkcji

wodoszczelnej masy 

asfaltowej, czyli bitumu,

a w konsekwencji

– szczelnoœæ oraz odpor-

noœæ na zmiany tempera-

tury i na starzenie.

URSZULA KKALINOWSKA
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w monta¿u. Bitum, którym nas¹czona jest

osnowa pap jest modyfikowany – oksydo-

wany, wzbogacony plastomerem APP albo

elastomerem SBS. Takie papy ró¿ni zakres

temperatury, w której zachowuj¹ swoje w³a-

œciwoœci; w Polsce najczêœciej stosuje siê te

z SBS.

Papy mog¹ byæ stosowane jako podk³ad pod

w³aœciwe pokrycie, np. papa na deskowaniu

mo¿e byæ u³o¿ona jako warstwa wstêpnego

krycia (zamiast folii) pod dachówki cera-

miczne) albo jako ostateczny materia³ po-

kryciowy. Ostateczne pokrycie z papy

– przede wszystkim na dachach p³askich –

mo¿e byæ uk³adane jednowarstwowo (z do-

brych jakoœciowo pap wierzchniego krycia)

albo warstwowo – pod pap¹ wierzchniego

krycia uk³ada siê podk³adow¹, do czego

bardzo przydaje siê papa perforowana.

ZAMIAST DACHÓWKI
Gonty (dachówki) bitumiczne to d³ugie

pasy z wciêciami w ró¿nych kszta³tach,

np. prostok¹ta, trójk¹ta, ³uski, trapezu,

szeœciok¹ta. Dziêki tym wciêciom po u³o-

¿eniu na dachu wygl¹daj¹ jak rzêdy da-

chówek lub gontów. Podobnie jak papy

zbudowane s¹ z kilku warstw. Podstawo-

w¹ jest warstwa noœna, czyli osnowa z w³ók-

na szklanego nas¹czona bitumem modyfi-

kowanym. Od jego jakoœci zale¿y, czy da-

chówka bêdzie odporna na silne wiatry

i starzenie. Warstwa wierzchnia (gruboziar-

nista posypka mineralna lub ceramiczna)

chroni dachówki przed nagrzewaniem, pro-

mieniowaniem UV i uszkodzeniami me-

chanicznymi. Od niej zale¿y kolor dachu,

mo¿e byæ jedno- lub wielobarwna, np. cie-

niowana. Zamiast posypki warstw¹

wierzchni¹ mo¿e byæ cienka folia metalowa.

Warstwa spodnia z drobnoziarnistej posyp-

ki (np. z piasku kwarcowego lub talku) za-

bezpiecza przygotowane do uk³adania na

dachu warstwy przed sklejaniem.

Gonty bitumiczne nadaj¹ siê na wiêk-

szoœæ dachów o nachyleniu minimum 12°.

Nie ma ograniczeñ, jeœli chodzi o górn¹

granicê, poniewa¿ dach mo¿e te¿ byæ bar-

dzo stromy, a nawet mieæ p³aszczyzny

pionowe. Poniewa¿ gonty s¹ elastyczne,

œwietnie nadaj¹ siê do wykañczania ró¿-

nych nietypowych powierzchni, np. „wo-

lich oczek”. Polecane s¹ do remontów sta-

rych dachów krytych wczeœniej pap¹.

NA FALI
P³yty faliste to sztywne p³yty gruboœci ok.

3 mm i rozmiarze 1x2 m. Wyprodukowa-

ne s¹ z kilkunastu warstw sprasowanych

w³ókien organicznych, nas¹czonych mas¹

PAPY, GONTY BITUMICZNE I P£YTY FALISTE

BITUM MMODYFIKOWANY
Producenci wyrobów bitumicznych

stosuj¹ ró¿ne oznaczenia i bez dostê-

pu do karty katalogowej produktu

doœæ trudno ustaliæ ich w³asnoœci.

Warstwy bitumiczne pap mog¹ byæ

z ró¿nych asfaltów. Informacje o ro-

dzaju pow³oki i jej gruboœci, a tak¿e

o osnowie oraz zastosowaniu mo¿na

równie¿ znaleŸæ na banderolach znaj-

duj¹cych siê na rolkach papy.
n Bitum ooksydowany – nadaje papie

wiêksz¹ odpornoœæ na nisk¹ i wysok¹

temperaturê. Papa z bitumem oksydo-

wanym s³u¿y do wykonywania pokryæ

warstwowych. Wytrzymuje zakres

temperatury od 0°C do +70°C.
n Bitum wwzbogacony ddodatkiem ppla-

stomeru AAPP – dobra papa ma oko³o

20% APP, bardzo dobra – nawet 40%.

Papy z takim dodatkiem zachowuj¹

swoje w³aœciwoœci w temperaturze od

-15°C do +150°C, s¹ odporne na pro-

mienie UV.
n Bitum wwzbogacony eelastomerem

SBS – powinno byæ go wiêcej ni¿ 10%,

papa wytrzymuje wtedy temperaturê

od -20°C do +100°C.

AKCESORIA DDO GGONTÓW
Do wykoñczenia kalenic dachów kry-

tych gontami bitumicznymi producenci

oferuj¹ gotowe elementy kalenicowe.

Oczywiœcie, zamiast tego mo¿na u¿yæ

papy albo odpowiednio przyciêtych

gontów. Dostêpne s¹ równie¿ specjal-

ne p³otki przeciwœniegowe (przezna-

czone do monta¿u na dachach krytych

gontem) oraz kominki wentylacyjne,

zaopatrzone w szczelne i ³atwe

w monta¿u przeloty dachowe. Jeœli

w dachu montowane bêdzie okno po-

³aciowe, trzeba bêdzie dokupiæ dopa-

sowany do tego rodzaju pokrycia 

ko³nierz uszczelniaj¹cy.
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Razem zz ggontami
bitumicznymi

warto kkupiæ ddopa-
sowane ddo nnich

akcesoria, nnp.
kominki wwentyla-

cyjne, zzaopatrzone
w szczelne ii ³³atwe
w mmonta¿u pprzelo-

ty ddachowe

Im grubsza papa, tym jest bardziej odporna na uszkodze-
nia i ewentualne przecieki, a ponadto tym ³atwiej siê j¹
uk³ada na dachu

Dziêki ttemu, ¿¿e ggonty bbitumiczne ss¹ ssamoprzylepne, ddach jjest sszczelny ii oodporny nna ddzia³anie wwiatru nnawet
bezpoœrednio ppo uu³o¿eniu
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asfaltow¹ i pomalowanych, najczêœciej na

czerwono, br¹zowo i czarno, niekiedy po-

jawiaj¹ siê w kolorze niebieskim lub zie-

lonym. Takie p³yty uformowane s¹ pod ci-

œnieniem w kszta³t fali – ich wielkoœæ

i kszta³t przypominaj¹ popularny eternit.

W odró¿nieniu od niego nie zawieraj¹

azbestu i s¹ ca³kowicie bezpieczne dla

zdrowia.

Bitumiczne p³yty faliste przeznaczone s¹

do krycia dachów o nachyleniu po³aci 

11-90°. Doskonale sprawdzaj¹ siê w re-

montach starych dachów, krytych wcze-

œniej eternitem, pap¹ lub blach¹ falist¹,

poniewa¿ mo¿na je uk³adaæ na starym po-

kryciu, bez demontowania go. Wzmac-

nianie wiêŸby nie jest przy tym potrzeb-

ne, gdy¿ 1 m2 p³yt wa¿y zaledwie 3 kg

(nowe p³yty mocuje siê do starego po-

krycia za poœrednictwem rusztu drewnia-

nego).

JAK SIÊ JE UK£ADA
Papy trzeba uk³adaæ na sztywnym poszy-

ciu z desek lub p³yt wiórowych. Trady-

cyjne mocuje siê do pod³o¿a mechanicz-

nie gwoŸdziami-papiakami, przy czym

kolejne pasy ³¹czy siê na zak³ad i zgrzewa

lub skleja lepikiem. Papy termozgrzewal-

ne uk³ada siê metod¹ termiczn¹, polegaj¹-

c¹ na podgrzewaniu specjalnym palni-

kiem ich spodniej warstwy w miarê roz-

wijania. Mocowanie na lepik lub klej bi-

tumiczny stosuje siê g³ównie przy napra-

wach starych dachów.

Na rynku s¹ te¿ papy samoprzylepne (sa-

mowulkanizuj¹ce), do których mocowa-

nia nie s¹ potrzebne ¿adne ³¹czniki ani

kleje – po nagrzaniu bitum ulega samo-

wulkanizacji, sklejaj¹c kolejne pasy papy.

Gonty bitumiczne s¹ materia³em wiot-

kim, dlatego trzeba je uk³adaæ na sztyw-

nym poszyciu (którego 1 m2 wa¿y oko³o

15 kg). Najlepiej nadaj¹ siê do tego p³y-

ty OSB albo sklejka wodoodporna, ³¹-

czone na specjalne spinki, dziêki któ-

rym na powierzchni gontu nie bêd¹ od-

znaczaæ siê miejsca po³¹czeñ p³yt. Gon-

ty bitumiczne przybija siê lub mocuje

zszywkami. Dodatkowo gonty maj¹

warstwê kleju, który pod wp³ywem

s³oñca uszczelnia po³¹czenia miêdzy

poszczególnymi pasami. Niektórzy pro-

ducenci zalecaj¹, by pod tym pokryciem

– dla zapewnienia lepszej szczelnoœci –

uk³adaæ papê podk³adow¹.
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POKRYCIA DACHOWE

fo
t.

 SS
TE

M
A

fo
t.

 SS
TE

M
A

fo
t.

 TT
EG

O
LA

 PP
O

LO
N

IA

Pokrycie zz ggontów bbitumicznych nnie wwymaga
szczególnej kkonserwacji, aa jjeœli uulegnie uuszkodze-
niu, zzniszczony ppas ³³atwo wwymieniæ nna nnowy

Aby nnie ddopuœciæ ddo ppowstawania nnieszczelnoœci wwokó³ kkominów, llukarn ooraz kkoszy ddachowych, sstosuje ssiê ww ttych mmiejscach bbitumiczne mmasy uuszczelniaj¹ce
oraz sspecjalne ttaœmy

Gonty bitumiczne wymagaj¹ sztywnego i równego poszycia.
W przeciwnym razie nawet najmniejsze nierównoœci na
powierzchni dachu bêd¹ natychmiast widoczne

AKCESORIA DDO PP£YT
Wraz z p³ytami falistymi powinno siê

nabyæ zestaw akcesoriów dachowych

– producenci oferuj¹ ca³e systemy

u³atwiaj¹ce u³o¿enie pokrycia oraz po-

prawiaj¹ce jego wygl¹d, miêdzy inny-

mi g¹siory, wywietrzniki, uszczelki

wentyluj¹ce (które montuje siê do

pierwszej ³aty) oraz listwy okapowe.

Dokupiæ te¿ mo¿na przezroczyste p³yty

z PVC (o parametrach identycznych

jak bitumiczne), pozwalaj¹ce na do-

p³yw œwiat³a s³onecznego do pomiesz-

czeñ znajduj¹cych siê bezpoœrednio

pod dachem.
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Uk³adanie p³yt falistych nie jest zbyt

skomplikowane. Ich monta¿ nie wymaga

u¿ycia specjalistycznych narzêdzi i jest

tak prosty, ¿e z powodzeniem mo¿na go

wykonaæ samodzielnie. Wszelkie nie-

zbêdne akcesoria – ³¹czniki, listwy,

uszczelki czy wywietrzniki – mo¿na ku-

piæ razem z pokryciem. P³yty faliste naj-

czêœciej przybija siê – gwoŸdziami z poli-

etylenowymi ³ebkami lub z wodoszczeln¹

podk³adk¹ i kapturkiem – do rusztu

drewnianego z kontr³at i ³at, zaczynaj¹c

uk³adanie od do³u dachu, w kierunku

przeciwnym do przewa¿aj¹cego w okolicy

kierunku wiatru. P³yty w kolejnych rzê-

dach powinny byæ przesuniête wzglêdem

siebie o po³owê.                                         n

Dane teleadresowe wiod¹cych producentów

oraz przyk³adowe ceny produktów podajemy

na nastêpnej stronie.

PAPY, GONTY BITUMICZNE I P£YTY FALISTE
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NAJWA¯NIEJSZE

Cieniowane ggonty bbitumiczne ss¹ ddro¿sze, aale llepiej ood jjednolitych mmaskuj¹ eewentualne nnierównoœci ppod³o¿a

mit Wszystkie ppapy nnadaj¹ ssiê ddo oosta-

tecznego ((wierzchniego) kkrycia ddachów.

Niema³¹ rolê w przydatnoœci papy na dach

odgrywa osnowa. Jeœli jest z w³ókna

szklanego, papa ma du¿¹ wytrzyma³oœæ

i stabilnoœæ wymiarow¹, ale ma³¹ elastycz-

noœæ, bardziej nadaje siê wiêc na podk³ad

ni¿ do wierzchniego krycia. Lepsza do tego

celu jest papa z osnow¹ z w³ókna poli-

estrowego, odznaczaj¹ca siê bardzo dobr¹

elastycznoœci¹. Najlepsza na dach jest jed-

nak papa z osnow¹ z w³ókna poliestrowe-

go, ³¹czonego z siatk¹ z w³ókna szklanego

– zbrojone w ten sposób papy s¹ zarazem

bardzo mocne i elastyczne, maj¹ te¿ bar-

dzo dobr¹ stabilnoœæ wymiarow¹.

O trwa³oœci papy w du¿ym stopniu decydu-

je odpornoœæ na skrajne temperatury 

– w najni¿szej powinna zachowaæ ela-

stycznoœæ, w najwy¿szej zaœ stabilnoœæ 

wymiarów; przyjmuje siê, ¿e dobra papa

wytrzymuje od -10°C do +120°C. Przydat-

na jest tu równie¿ informacja o tym, jak

materia³ radzi sobie z prób¹ przebicia: 

solidne maj¹ oznaczenie PS3, najlepsze

– PS4.

mit Pod ggonty bbitumiczne nnie ttrzeba

k³aœæ ppapy.

Podk³ad z papy jest konieczny na po³a-

ciach nachylonych pod k¹tem mniejszym

ni¿ 17°. Na bardziej stromych wystarczy

wzd³u¿ wszystkich krawêdzi u³o¿yæ pas pa-

py szerokoœci 1 m. Taki sam pas papy pod-

k³adowej trzeba u³o¿yæ te¿ w koszach, jeœli

nie bêdzie w nich obróbek z blachy.

Faliste pp³yty bbitumiczne pprodukowane ss¹ zz ww³ókniny nnas¹-
czonej bbitumem ii mmalowane nna rró¿ne kkolory. DDziêki ttemu,
¿e ss¹ llekkie, ³³atwo ssiê jje pprzycina ii uuk³ada nna ddachu

Nowoczesne mmateria³y bbitumiczne ss¹ bbardzo ttrwa-
³e ii ddobrze wwygl¹daj¹. IIch mmonta¿ nnie jjest sskompli-
kowany
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Pokrycie zz pp³yt ffalistych bbitumicznych nnie wwymaga
sztywnego pposzycia zz ddesek. CCzêsto sstosuje ssiê jje
w ddomach lletnich ii aaltanach, aale mmo¿na tte¿ jje zzna-
leŸæ nna ddachach ddomów cca³orocznych
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